24. januar 2021
3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE
24. januar | nedelja 3. NEDELJA MED LETOM – sv. Frančišek Saleški
Sv. Brida
08.00 za blagoslov zakona
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek
25. januar | SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA – mol. osmina za edinost kristjanov
Ankaran
19.00 za razsvetljenje Svetega Duha
26. januar | torek sv. Timotej in Tit, škofa
Ankaran
19.00 + Ida Mehmedović
27. januar | sreda sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
Ankaran
18.00 (ZOOM) Mini svetopisemski maraton
Ankaran
20.00 za zdravje v družini
28. januar | četrtek sv. Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkv. učitelj
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + duhovnik Stane Okorn
29. januar | petek sv. Valerij, škof
Ankaran
19.00 + duhovnik Franc Vidic
30. januar | sobota sv. Martina, mučenka
Ankaran
19.00 + iz družin Pavalec in Boštjančič
31. januar | nedelja SV. JANEZ BOSKO – USTANOVITELJ SALEZIJANCEV
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Oskar Bajt ob r. d.
Ankaran
11.00 + Ana Milinković

Božja beseda je luč na naši
poti. Gospod daje besede
življenja. Odgovorimo na klic,
uskladimo svoje korake z
Jezusovimi in pričujmo za
Božjo dobroto.
Svete maše so z omejeno
udeležbo vernikov. Upoštevajmo
vse varnostne ukrepe. V
Ankaranu se glede na površino
cerkve lahko udeleži 15 oseb,
oz. družin, pri Sv. Bridi 10.
Vabljeni k svetemu obhajilu
zunaj svete maše posamično
ali po družinah. Možnost ob
nedeljah in praznikih po sveti
maši, sicer po dogovoru.

Vabljeni k spremljanju svete maše
po spletu. Bližnjica do Youtube
kanala je na župnijski spletni
strani https://ankaran.donbosko.si/, povezava na video prenos je tudi na župnijski facebook strani.
V sredo je verouk za prvi in tretji razred v župnišču, drugi na daljavo. Molimo za vse veroučence.
V tem tednu se pripravljamo na praznik svetega Janeza Boska, svetnika vzgojitelja; v sredo
pa goduje sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink. Zahvaljujemo se njihovi skupnosti v Izoli,
še posebej s. Poloni, ki pri nas poučuje verouk.
V sredo, 27. januarja od 18.00 do 20.00 ure vabljeni k sodelovanju pri branju Božje besede na
»Mini svetopisemskem maratonu« preko aplikacije Zoom. Sveta maša bo v sredo ob koncu branja
svetega pisma ob 20.00 uri. Oglasite se za podrobnejše informacije.
V večno življenje so odšli duhovnik Stane Okorn, ki je veliko let ob koncu tedna prihajal pomagat
v našo župnijo, Karla Satler iz Ankarana in Lucijan Lah iz Hrvatinov. Naj jim Bog povrne za vse
dobro, kar so v življenju storili.
Kot župnijsko občestvo ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za vse
prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. Pri razkužilu lahko vzamete novo
molitev v času epidemije.

